
 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Bismillahirohmannirrahim. 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya serta nikmat-Nya yang tiada habisnya. Syukur Alhamdulillah, 

skripsi dengan judul “Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan 

Sesudah Otonomi Khusus pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Papua” dapat diselesaikan dengan baik.  

 

Skripsi ini disusun untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan 

penelitian, khususnya bidang akuntansi sektor publik. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar karya ini 

dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Penyusunan skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai 

pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

 

1. Bapak Prof. Dr.H.Satria Bangsawan, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terimakasih atas 

pembelajaran dan motivasi yang telah diberikan selama ini. 



 
 

3. Bapak Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Pembimbing 

Akademik serta Pembimbing Utama dalam Skripsi ini. Terimakasih atas 

waktu, saran, nasihat, dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam 

menyusun skripsi ini, serta bantuan dan pengalaman yang berharga yang telah 

diberikan. 

4. Bu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Akt, selaku Pembimbing 

Kedua. Terimakasih atas waktu, bimbingan, saran, dan masukan yang 

membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bu Dr. Ratna Septiyanti., S.E.,M.Si, selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. 

Terimakasih atas waktu dan masukan yang telah diberikan. 

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis dalam menimba 

ilmu dan memperluas pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.  

7. Mba Sri, Mba Mayra, Mas Yana, Mas Leman, Pak Sobari dan Seluruh staff di 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

Terimakasih atas bantuannya yang telah diberikan selama ini.  

8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Drs.M.Rusfi, M.Ag dan Ibu Hj.Yusnani 

yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, doa yang tulus serta 

pembelajaran yang berguna dan berharga bagi penulis sehingga ananda dapat 

tumbuh dewasa sampai saat ini. 

9. Ayah aji dan Ibu ajiku tercinta, Bapak H.Fadluddin, S.E., M.Si dan Ibu Hj. 

Neli Saadah yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan 

yang tak hentinya yang diberikan kepada penulis hingga sampai saat ini. 



 
 

10. Kakak-kakak dan adik-adikku yang sangat kusayangi Kak Ir, Kak Yen, 

Fauzan, Reza, dan Cindy. Terimakasih atas nasihat, doa, dan dukungan yang 

telah diberikan dengan tulus. 

11. Sahabat-sahabatku Dwi, Atika, Winda, Nuri, Endah, Ade, Nur dan Hasti. 

Canda tawa dan berbagi kisah diantara kita telah kita lalui bersama. 

Terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini, motivasi dan nasihat kalian 

sangat memberikan energy positif untukku. Kehadiran kalian memberikan 

semangat baruku dalam mencapai impianku, semoga persahabatan kita akan 

terus berlangsung. 

12. Teman-teman terbaikku cici, tuti, mia, icha, chika, cintya, ria, yusi, resti, eka, 

diah, nana, niken, yeni, intan, muti, bety, sely, david, danepo, ari, ones, aan. 

Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.  

13. Teman- teman Akuntansi 2009 Ane, Uli, Ine, Monica, Tya, Rizky, Fikri, 

Erwin, Rama, Benawa, Tirta, Ridwan, El, Dedy, Leo, Mutia, Reza  dan 

seluruh teman-teman Akuntansi 2009 yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini. 

14. Teman-temanku Economic English Club (EEC), Nana, Icha, Muti, Chika, 

Arbha, Niken, Hayu, Resti. Kakak – kakak EEC Mba Amew, Mba Santi,  

Kak Deden, Mba Mia, Mba Anita, adik-adik EEC Dila, Kaka, Eko, Ali, 

Sonia, Ega, Teti, Latifa dan seluruh keluarga bear EEC Terimakasih atas 

kebersamaan dan kerjasama kalian di EEC, semoga EEC tetep maju.  

15. Kakak – kakak tingkat Mba Lisa, Mba Lensi, Mba Agnes, dan Mba Eza. 

Terimakasih atas support yang telah diberikan selama proses penyusunan 

skripsi dan wisuda. 



 
 

16. Untuk teman-teman KKN Gunung Labuhan, Way Kanan Annida, Lia, Diah, 

Dedeh, Tia, Afdi, Uska, Astra, Dewa. Terimakasih atas pelajaran yang telah 

diberikan, kebersamaan kita yang telah terlewatkan waktu sebulan 

memberikan makna tersendiri bagi kita semua.  

17. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang 

diberikan, semoga Tuhan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi Bapak, 

Ibu, dan saudara-saudari sekalian. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

       Bandarlampung,    Mei 2013 

        Penulis,  

 

 

       Meli Fitriani 

 

 


